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Abstract
Purposes: To study factors associated with health promotion competencies of professional
nurses in the Central Region of Thailand.
Design: Correlational study.
Methods: Sample size was 4,089 Registered Nurses (RNs) who were 25-60 years old and working
in the hospitals of 12 provinces which located in the Central Region of Thailand. Participants were
enrolled by using the stratified random sampling method. General information and health promotion
competency questionnaire were used for collecting data. Data were analyzed by descriptive statistics:
mean, percentage, standard deviations and Chi-square test.
Main findings: Most of participants were female (97.2%) with the mean age of 39.12 years (SD
= 9.58). The average score of overall health promotion competencies were in the low level (Mean =
49.60, SD = 14.14). The average score of health promotion competencies by section were also in the
low level: 1) individual characteristics of health promotion (Mean = 9.78, SD = 2.84); 2) health
promotion activities (Mean = 14.76, SD = 4.37); 3) health promotion management (Mean = 10.76, SD
= 3.41); 4) developing partnership networks for health promotion (Mean = 8.83, SD = 2.95); and 5)
researcher and knowledge management (Mean = 5.46, SD = 1.88). Age, educational level, short course
training, nursing experience, position and level of nursing services were statistically significant
associated with health promotion competencies of professional nurses in the Central Region (p < .05).
Conclusion and recommendations: Developing health promotion competencies of
professional nurses should be set as priority in nursing services including policy, education, and
research. Short course training should be promoted to increase health promotion competencies of
professional nurses.
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ของพยาบาลวิชาชีพในเขตพื้นที่ภาคกลาง
เกศศิริ วงษ์คงคำ�, ปร.ด.1 ปิยะธิดา นาคะเกษียร, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในเขต
พืน้ ทีภ่ าคกลางของประเทศไทย
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพอายุ 25-60 ปี ทีป่ ฏิบตั งิ านในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลางจำ�นวน 12
จังหวัด คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน ได้ตวั อย่างทัง้ สิน้ 4,089 ราย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถามระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพ สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแคว์ (Chi-square test)
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลีย่ 39.12 ปี (SD = 9.58) คะแนนเฉลีย่ ของสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยูใ่ นระดับตํา่ (Mean = 49.60, SD = 14.14) และคะแนนเฉลีย่
รายด้านอยูใ่ นระดับตา่ํ เช่นเดียวกัน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพ (Mean = 9.78,
SD = 2.84); 2) ด้านปฏิบตั กิ จิ กรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Mean = 14.76, SD = 4.37); 3) ด้านบริหารจัดการในการสร้าง
เสริมสุขภาพ (Mean = 10.76, SD = 3.41); 4) ด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ (Mean = 8.83,
SD = 2.95); และ 5) ด้านการวิจยั และการจัดการความรู้ (Mean = 5.46, SD = 1.88) อายุ ระดับการศึกษา การฝึก
อบรมระยะสัน้ ประสบการณ์ปฏิบตั งิ านในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ ตำ�แหน่งงาน และระดับการให้บริการของพยาบาล
เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลางอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับพยาบาลวิชาชีพ เป็นเรือ่ งทีค่ วรให้
ความสำ�คัญ ทัง้ ในด้านนโยบาย ด้านการศึกษา และด้านการวิจยั นอกจากนีค้ วรส่งเสริมการจัดอบรมระยะสัน้ เพือ่ เพิม่
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ
คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ
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ความสำ�คัญของปัญหา
การสร้างเสริมสุขภาพ (health promotion) เป็นการ
เปลี่ย นกระบวนทัศน์ท่ีมุ่งเน้น จากการให้บุคคลมีก าร
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในระดั บ ตั ว บุ ค คลไปสู่ ก ารมี
พฤติ ก รรมที่เ อื้อ ต่ อ การมี สุข ภาพที่ดี1 โดยมุ่ง หวั ง ให้
ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมและ
ปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ให้เข้าถึงสภาวะสุขภาพที่
สมบูรณ์ทง้ั ทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ
ทีม่ จี �ำ นวนมากทีส่ ดุ และเป็นบุคคลทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ เพราะเป็นผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านอยูใ่ กล้ชดิ
กับผู้รับบริการทางสุขภาพหรือผู้ป่วยมากที่สุด1 ดังนั้น
พยาบาลวิชาชีพจึงจำ�เป็นที่จะต้องมีสมรรถนะทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้ มีทกั ษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสม เพือ่ ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั งิ านให้ประสบผลสำ�เร็จ
และมีคณ
ุ ภาพ2 พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทหน้าทีส่ �ำ คัญที่
ต้องรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ โดยมีจดุ มุง่ หมายทีส่ �ำ คัญ คือ
การส่งเสริมให้ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี3
รวมทัง้ เพือ่ ให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ผูร้ บั บริการหรือผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
นโยบายการปฏิรปู ระบบสุขภาพ ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายให้ระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยทุกคนให้มี
สุขภาวะทัง้ ทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยมุง่
เน้นการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการซ่อมแซมสุขภาพ4
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ
จึงเป็นสิง่ จำ�เป็นตามนโยบายการปฏิรปู ระบบสุขภาพ
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ทักษะและ
ความสามารถในการทำ�กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้บุคคล
ครอบครัว และชุมชน มีความสามารถที่จะควบคุมการ
ตัดสินใจและการดำ�เนินการทีส่ ง่ ผลให้สขุ ภาพของตนเองดี
ขึน้ มีสภาพจิตใจทีส่ มบูรณ์และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ 4ี ซึง่ สภา
การพยาบาล3 ได้ก�ำ หนดว่า สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ทีส่ �ำ คัญ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา
พยาบาลทัง้ ในระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรือ้ รัง รวมถึง
การฟืน้ ฟูสภาพของผูป้ ว่ ยภายหลังได้รบั การรักษาพยาบาล
ทัง้ นีส้ ภาการพยาบาลได้ก�ำ หนดให้ การสร้างเสริมสุขภาพ
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เป็นสมรรถนะหนึง่ ในสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ
หมายถึง คุณสมบัตแิ ละความสามารถของพยาบาลในการ
ทำ�กิจกรรมตามกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย รวมทั้งการ
ป้องกันโรค และลดภาวะเสีย่ งต่อความเจ็บป่วย โดยมีเป้า
หมายที่การมีสุขภาพดีท้งั ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณ การดูแลครอบคลุมทั้งการจัดให้บริการ
จัดสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมให้บคุ คลและชุมชนมีการดำ�เนิน
ชีวติ ทีป่ ลอดภัยปราศจากภาวะเสีย่ งด้านสุขภาพ5 ซึง่ แตก
ต่างไปตามบริบทของแต่ละพืน้ ที่ และแต่ละระดับของการ
บริการสุขภาพ
บริบทของการปฏิบตั งิ านด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ของพยาบาลวิชาชีพที่ทำ�งานในเขตพื้นที่ภาคกลางและ
ภูมภิ าคต่างๆ ย่อมมีความแตกต่างกันตามระดับของสถาน
ที่ปฏิบัติงาน เช่น พยาบาลวิชาชีพที่การปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) จะมีโอกาสใน
การให้บริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนใน
ชุมชนได้ค่อนข้างมากด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างเสริมสุขภาพเพือ่ ป้องกันการ
เกิดโรค การส่งเสริมสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม การสอน
และให้ความรู้แก่ประชาชน3 สำ�หรับพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมแิ ละระดับตติยภูมิ
การปฏิบตั งิ านจะมุง่ เน้นทีก่ ารรักษาสุขภาพของผูป้ ว่ ย รวม
ถึงการส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพร่างกายเมื่อกลับบ้าน เพื่อ
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถดำ�เนินชีวติ ได้ใกล้เคียงปกติมากทีส่ ดุ
บทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั งิ านในระดับทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมอิ าจจะแตกต่างจาก
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในระดับปฐมภูมิ เพราะจะมุง่ เน้นที่
การให้ค�ำ แนะนำ�เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยฟืน้ หายจากโรค ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน และป้องกันการกลับเป็นซา้ํ อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันนโยบายของประเทศมุ่งเน้นให้ระบบบริการ
สุ ข ภาพให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพให้
ประชาชนมากกว่าการซ่อมสุขภาพ จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่
พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นโรงพยาบาลทุกระดับจะ
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ต้องเรียนรูแ้ ละปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ
ให้ประชาชนให้ครบถ้วน ครอบคลุมทัง้ มิตทิ างด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยควรปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
และสมา่ํ เสมอ
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า มีปจั จัย
หลายประการที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับ
บริการสุขภาพที่แตกต่างกัน อาทิ การศึกษาของ ยุพิน
สุขเจริญ และขวัญดาว กลํ่ารัตน์6 ศึกษาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์ตอ่ การปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล จังหวัดนครปฐม พบว่า อายุ และประสบการณ์การ
ทำ�งาน มีผลต่อการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในระดับ
สูง ส่วนความภูมใิ จในวิชาชีพ ความสามารถในการทำ�งาน
ร่วมกับผูอ้ น่ื ความต้องการความสำ�เร็จในงานอยูใ่ นระดับ
สูง และการได้รบั พลังอำ�นาจในงานมีความสัมพันธ์ตอ่ การ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในระดับปาน
กลาง และรายงานการทบทวนวรรณกรรมบทบาทของ
Chief   Nursing Officer (CNO)7   ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะทีส่ �ำ คัญของพยาบาล
ในการมีสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพ คือ การมีภาวะ
ผู้นำ�  มีความคิดวิเคราะห์ การสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์
มีความคิดเชิงระบบ การเป็นแบบอย่าง รู้จักและเลือก
เครือ่ งมือในการบริหารจัดการ การจัดการความขัดแย้งได้
อย่างเหมาะสม และมีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ประกอบด้วยสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลใน
การสร้างเสริมสุขภาพ ด้านปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ด้านบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ ด้าน
การพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ และด้าน
การวิจยั และการจัดการความรู้ ซึง่ ศิรพิ ร ขัมภลิขติ และ
คณะ8 ได้ท�ำ การวิเคราะห์หลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่าในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต มีการจัดการศึกษาในด้านความรู้ความ
สามารถส่วนบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่
นักศึกษามีทศั นคติทด่ี ใี นการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการ

ปฏิบตั กิ จิ กรรมการสร้างเสริมสุขภาพ มีการจัดการศึกษา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลบางอย่างได้ในระดับ
พืน้ ฐาน ด้านการบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ
ยังมีการจัดการศึกษาค่อนข้างจำ�กัด ด้านการติดต่อสือ่ สาร
ในการสร้างเสริมสุขภาพ นักศึกษาสามารถใช้สอ่ื ประเภท
ต่างๆ ได้ ส่วนด้านการวิจยั และการจัดการความรูด้ า้ นการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ยั ง ไม่ มีก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่อ พั ฒ นา
สมรรถนะด้านนีใ้ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักฐานจาก
งานวิจยั ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ยังมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
พัฒนาสมรรถนะของพยาบาลให้สามารถปฏิบตั บิ ทบาทใน
การสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบและบูรณาการทัง้ ใน
ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
ข้อจำ�กัดของการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาทำ�ให้เห็นได้ว่า
งานวิจยั ส่วนใหญ่มงุ่ ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่
เป็นภาพรวมทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการต่างๆ อาทิ ศึกษา
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในห้องผ่าตัด9 แผนกฉุกเฉิน10
เป็นต้น การศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ
โดยตรงยังมีคอ่ นข้างน้อย มีเพียงการศึกษาของ ยุวดี ฦาชา
และคณะ5 ศึกษาถึงสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของ
พยาบาลทั้ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ ปริ ญ ญาโท
โดยสอบถามความคิดเห็นจากพยาบาล อาจารย์พยาบาล
ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ
และตติยภูมิ จานวนทัง้ หมด 814 คน โดยกำ�หนดสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 5 ด้าน คือ 1) ด้านความรูค้ วาม
สามารถส่วนบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพ 2) ด้านการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมสร้างเสริมสุขภาพ 3) ด้านการบริหารจัดการ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ 4) ด้านการติดต่อสือ่ สารในการ
สร้างเสริมสุขภาพ และ 5) ด้านการวิจยั และการจัดการ
ความรู้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบั มอบ
หมายให้ดำ�เนินการสำ�รวจระดับสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ
และตติ ย ภู มิ ในเขตพื้น ที่ภ าคกลาง ภายใต้ โ ครงการ
ขับเคลือ่ นวิชาชีพการพยาบาลเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
ซึง่ เป็นความร่วมมือของสภาการพยาบาลกับภาคีเครือข่าย
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ต่อเนือ่ ง เป็นแบบอย่างทีด่ ี และติดตามนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสร้างเสริมสุขภาพ 2) ด้านปฏิบัติกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมแสดงออกในการประเมิน
ภาวะสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ การคัดกรอง
การวิ นิ จ ฉั ย การพยาบาลเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
การวางแผนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับ
ทุกลุม่ วัย การสอนและให้ความรู้ รวมถึงการจัดโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรและสือ่ อย่างเหมาะสม  
3) ด้านบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง
พฤติกรรมการแสดงออกของพยาบาลในเรือ่ งการวางแผน
งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การกำ�หนดตัวชี้วัด การ
ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา การเป็นผูน้ � ำ ผูป้ ระสานงานและการ
ทำ�งานเป็นทีม 4) ด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้าง
เสริมสุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
พยาบาลในเรือ่ งการสร้างเครือข่าย การสร้างแรงจูงใจ การ
เสริมพลังอำ�นาจ การเป็นทีป่ รึกษา การเจรจาต่อรอง และ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับสมรรถนะ การแสวงหาและใช้ทรัพยากรจากแหล่งประโยชน์ และ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในเขตพืน้ ที่ 5) ด้านการวิจยั และการจัดการความรู้ หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของพยาบาลในเรือ่ งการนำ�ผลงานวิจยั และ
ภาคกลาง
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ รวมถึงการทำ�วิจยั เพือ่ พัฒนา
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ภายใต้ โ ครงการ งานและการสร้างแนวปฏิบตั ิ
ขับเคลื่อนพยาบาลวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยใช้กฎบัตรออตตาวา (Five Ottawa Charter) เป็น วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (correlational study)
กรอบแนวคิดใหญ่ของโครงการ ได้แก่ การสร้างนโยบาย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
สาธารณะเพื่อสุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พยาบาลวิชาชีพอายุ
สุขภาพ การสร้างกิจกรรมให้ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
ทักษะส่วนบุคคลให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อสร้าง 25-60 ปี ทีป่ ฏิบตั งิ านในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลาง 12 จังหวัด
เสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ12 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สำ�หรับการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้กรอบแนวคิด จากผลการวิจยั ของ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สมุ ท รปราการ สมุ ท รสงคราม
ยุวดี ฦๅชา และคณะ5 เรือ่ ง สมรรถนะของพยาบาลด้าน สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง จำ�นวน
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยกำ�หนดสมรรถนะด้านการสร้าง ทัง้ หมด 35,341 คน
การคำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ทราบ
เสริมสุขภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ในการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก ขนาดของประชากรแล้ว จึงคำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง โดย
ของพยาบาลถึงการมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการสร้าง ใช้เกณฑ์สัดส่วนดังนี้ คือ จะใช้หน่วยตัวอย่าง จำ�นวน
เสริมสุขภาพ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีทศั นคติทด่ี ตี อ่ 5-10% เป็นกลุม่ ตัวอย่างหากประชากรมีขนาดเป็นหลัก
การสร้างเสริมสุขภาพและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอย่าง หมื่น13 ซึ่งจากการคำ�นวณ 10% ของขนาดประชากร
องค์กรวิชาชีพการพยาบาลทัว่ ประเทศ ได้รบั ทุนสนับสนุน
จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เพือ่ ประเมินความแตกต่างของระดับสมรรถนะของ
พยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ และเปรียบเทียบระดับ
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลในระดับ
ปฐมภู มิ ทุ ติย ภู มิ และตติ ย ภู มิใ นเขตพื้น ที่ภ าคกลาง
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ท�ำ การศึกษาต่อยอดจากการศึกษา
ของ สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และจงกลวรรณ มุสิกทอง11
โดยศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถนะด้ า น
การสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ มุ่งเน้นการ
ศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ในบริ บ ทของพยาบาลวิ ช าชี พ
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในเขตจั ง หวั ด พื้ น ที่ ภ าคกลางและใน
กรุ ง เทพมหานคร ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นโรงพยาบาล
ทัง้ ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูม  ิ
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35,341 คน จะได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 3,534 คน
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ อุทศิ ชัยชญา และคณะ14
ทีศ่ กึ ษาโครงการวิจยั สุขภาพและชีวติ การทำ�งานของพยาบาล
วิชาชีพในประเทศไทย ด้วยการส่งแบบสอบถามไปยัง
พยาบาลวิชาชีพพบว่า พยาบาลมีอัตราการตอบกลับ
แบบสอบถามในการสำ�รวจอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 58.6 และไม่ตอบ
กลับร้อยละ 41.4 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูลด้วยการเพิม่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างอีกประมาณร้อยละ 50
จึงได้จ�ำ นวนขนาดกลุม่ ตัวอย่างในครัง้ นี้ จำ�นวน 5,363 คน
วิธกี ารได้มาซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุม่ เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเป็นขั้นตอน (stratified random
sampling) เพือ่ ให้ได้ตวั แทนของพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั ิ
งานในแต่ละจังหวัดและให้บริการพยาบาลในระดับปฐมภูมิ
ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ ตามสัดส่วนการกระจายของพยาบาล
วิชาชีพ คือ ร้อยละ 10, 60, และ 30 ตามลำ�ดับ (ข้อมูล
กำ�หนดจากสภาการพยาบาล) โดยให้มคี วามหลากหลาย
ของหน่วยงานทีส่ งั กัดด้วย อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากลักษณะ
ของประชากรในพืน้ ทีภ่ าคกลางมีขอ้ จำ�กัด เช่น บางจังหวัด
ไม่มีโรงพยาบาลในระดับ ทุติยภูมิ หรือมีจำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เพียงพอในระดับทุตยิ ภูมแิ ละโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องรวมจำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างในระดับทุตยิ
ภูมิและตติยภูมิไว้ด้วยกัน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า คือ
มีอายุ 25 ปีขน้ึ ไปและมีประสบการณ์ในการทำ�งานมากกว่า
1 ปี และมีเกณฑ์ในการคัดออก คือ พยาบาลวิชาชีพทีอ่ ยู่
ระหว่างการลาศึกษาต่อระยะยาว ลาคลอด หรือลาบวช
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า
มีอตั ราการตอบแบบสอบถามกลับร้อยละ 76.61 อย่างไร
ก็ตาม เมื่อตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนพบว่า
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างตอบข้อมูล
ไม่ครบถ้วน ดังนัน้ จึงมีแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่างที่
สามารถนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ทง้ั สิน้ จำ�นวน 4,089 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.81
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วยข้อ
คำ�ถามจำ�นวน 9 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา การ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ (4 เดือน) ประสบการณ์ปฏิบตั ิ
งานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ   ตำ�แหน่งงานและหน่วย
งานที่ปฏิบัติงาน (ระดับการให้บริการพยาบาล แผนกที่
ทำ�งาน และประเภทหน่วยบริการสุขภาพ)
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามระดับสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแบบสอบถามที่
ปรับปรุงจากแบบสอบถามสมรรถนะด้านการสร้างเสริม
สุขภาพที่พัฒนาขึ้นโดย ยุวดี ฦาชา และคณะ5 ทั้งนี้
คณะกรรมการโครงการขับเคลือ่ นวิชาชีพฯ ได้ปรับปรุงข้อ
คำ�ถามในแบบสอบถามดังกล่าวแล้วนำ�มาใช้สอบถามความ
คิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพเกีย่ วกับระดับสมรรถนะด้าน
การส่งเสริมสุขภาพของตนเอง แบบสอบถามในการวิจยั
ครั้งนี้ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม จำ�นวน 32 ข้อ แบ่งเป็น
5 ด้าน ดังนี้
1) ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลในการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ จำ�นวน 6 ข้อ
2) ด้านปฏิบตั กิ จิ กรรมสร้างเสริมสุขภาพ จำ�นวน 9 ข้อ
3) ด้านบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ จำ�นวน
7 ข้อ
4) ด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ
จำ�นวน 6 ข้อ
5) ด้านการวิจยั และการจัดการความรู้ จำ�นวน 4 ข้อ
แต่ละคำ�ถามประกอบด้วยตัวเลือก 3 ระดับ ซึง่ แต่ละ
ระดับมีความหมายและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ขั้นพื้นฐาน หมายถึง มีระดับสมรรถนะข้อนั้นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน แต่การแสดงออกตามสมรรถนะข้อนั้น
ยังต้องการพี่เลี้ยง ให้คำ�แนะนำ�  สอนหรือให้การชี้แนะ
มีคะแนน เท่ากับ 1 คะแนน
ขั้นชำ�นาญ หมายถึง มีระดับสมรรถนะข้อนั้นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีการแสดงออกตาม สมรรถนะข้อนัน้ ได้
โดยอิสระ และสามารถนำ�ใช้ข้อมูลและ/หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ประกอบการทำ�งานได้ มีคะแนน เท่ากับ
2 คะแนน
ขั้นเชี่ยวชาญ หมายถึง มีระดับสมรรถนะข้อนั้น
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เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยสามารถเป็นพีเ่ ลีย้ งให้ค�ำ แนะนำ�
ชีแ้ นะ/สอนให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาผูอ้ น่ื นำ�ใช้ขอ้ มูลและ/หรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ทำ�วิจัย เพื่อต่อยอดงานใหม่ได้
มีคะแนน เท่ากับ 3 คะแนน
การแปลผลคะแนนมีดงั นี้ คะแนนรวมมีคา่ อยูร่ ะหว่าง
32-96 คะแนน คะแนนรวมมาก แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพ
มีสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับสูง คะแนน
รวมน้อย แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะในการสร้าง
เสริมสุขภาพในระดับตํา่
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
ผูว้ จิ ยั ได้หาคุณภาพของแบบสอบถามระดับสมรรถนะ
ของพยาบาลวิ ช าชี พ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ โดย
แบบสอบถามได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องและความ
ตรงเชิงเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 5 คน และทำ�การ
ทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดยนำ�แบบสอบถามดัง
กล่าวไปสอบถามกับพยาบาลวิชาชีพทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง
กับกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่า
ครอนบาค (Cronbach’s apha coefficient) เท่ากับ .98
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ดำ�เนินการหลังจากได้รับรองจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในคนจากสภาการ
พยาบาล (COA 3/2556) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคนจากโรงพยาบาลศิรริ าช (COA Si 306/2014 รหัส
โครงการ 265/2557 (EC4) และคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคนกรุงเทพมหานคร (COA 044 รหัสโครงการ
N48q/57) ซึง่ ในการเข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
จะต้องให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความ
สมัครใจ ไม่มกี ารกดดันหรือบังคับ และหากไม่เข้าร่วมใน
โครงการวิจยั นีจ้ ะไม่มผี ลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ดๆ
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคนแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ประสานงานกับผูป้ ระสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยของแต่ละโรงพยาบาลใน
แต่ละจังหวัดทัง้ 12 จังหวัด เมือ่ ได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูล
ในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ผู้วิจัยจะเข้าพบผู้ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อ
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อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั กลุม่ ตัวอย่าง ขัน้ ตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง และขอ
ความร่วมมือในการชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมวิจยั การแจกแบบสอบถาม
ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานนัน้ ๆ และการ
นัดหมายเพือ่ รับแบบสอบถามกลับคืนจากผูป้ ระสานงาน/
ผูร้ บั ผิดชอบด้านการวิจยั ของแต่ละโรงพยาบาล โดยกำ�หนด
ระยะเวลาในการรับแบบสอบถามคืนประมาณ 2-3 สัปดาห์
หลังจากแจกแบสอบถามแล้ว ซึง่ การตอบแบบสอบถามใน
ครัง้ นีจ้ ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป โดยใช้สถิตทิ ่ี
เกีย่ วข้อง ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน)
ประสบการณ์ ป ฏิ บัติง านในบทบาทพยาบาลวิ ช าชี พ
ตำ�แหน่งงาน และหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ าน แบ่งระดับการให้
บริการพยาบาล แผนกทีท่ �ำ งาน และประเภทหน่วยบริการ
สุขภาพ และระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ของพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการพยาบาล ระดับ
ปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ ทัง้ ในภาพรวมและแยกเป็น
รายด้าน ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่
อายุ ระดับการศึกษา การเข้าอบรมหลักสูตรระยะสัน้ 4
เดือน ประสบการณ์การทำ�งาน ตำ�แหน่งหน้าที่ในการ
ทำ�งาน และระดับการให้บริการพยาบาล (ระดับปฐมภูมิ
ทุตยิ ภูมิ และตติยภูม)ิ กับระดับสมรรถนะการสร้างเสริม
สุขภาพของพยาบาลโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน โดยแบ่ง
ระดับสมรรถนะเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ขัน้ พืน้ ฐาน ขัน้ ชำ�นาญ
และขัน้ เชีย่ วชาญ ด้วยสถิติ Chi-Square Test กำ�หนด
ระดับนัยสำ�คัญที่ .05
ผลการวิจยั
1. ลั ก ษณะทั่ว ไปของกลุ่มตั ว อย่ า ง กลุ่มตั ว อย่ า ง
ร้อยละ 97.2 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 33 มีอายุอยูร่ ะหว่าง
31-40 ปี (Mean = 39.12, SD = 9.58) กลุม่ ตัวอย่าง
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จำ � นวนมากที่ สุ ด มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(ร้อยละ 87.2) ร้อยละ 37.6 มีประสบการณ์ในการทำ�งาน
อยูร่ ะหว่าง 11-20 ปี (Mean = 15.58, SD = 9.02) กลุม่
ตัวอย่างมากกว่าครึง่ ไม่ได้รบั การฝึกอบรมระยะสัน้ 4 เดือน
(ร้อยละ 65.9) กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 87.8 เป็นพยาบาล
ผูป้ ฏิบตั กิ ารขัน้ สูง (APN) และ/หรือพยาบาลวิชาชีพประจำ�
หน่วยบริการ และกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 49.2 ปฏิบตั งิ านอยู่
ในโรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมิ รองลงมา ร้อยละ 36.5 ปฏิบตั ิ
งานอยูใ่ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

2. ระดับสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล
วิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ ของ
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับตา่ํ
และมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
รายด้านทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลใน
การสร้างเสริมสุขภาพ ด้านปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุข
ภาพ ด้านบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการ
พัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ และด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพด้านการวิจัยและการจัดการความรู้
มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับตํา่ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสูงสุดตํา่ สุด ของคะแนนสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพ
ของพยาบาลวิชาชีพในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลางโดยรวมและรายด้าน (N = 4,089)
Mean Std. Deviation
Max
Min
14.14
49.60
96
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวม
32
  9.78
  2.84
6
18
1. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพ
  4.37
14.76
27
9
2. ด้านปฏิบตั กิ จิ กรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  3.41
10.76
21
3. ด้านบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ
7
  8.83
  2.95
18
6
4. ด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ
  1.88
  5.46
12
4
5. ด้านการวิจยั และการจัดการความรู้
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา การฝึก ทุตยิ ภูมิ และตติยภูม)ิ กับระดับสมรรถนะด้านการสร้าง
อบรมระยะสัน้ 4 เดือน ประสบการณ์ปฏิบตั งิ าน ตำ�แหน่ง เสริมสุขภาพโดยรวมและคะแนนเฉลีย่ รายด้าน (ดังตาราง
งาน และระดับการให้บริการของพยาบาล (ระดับปฐมภูมิ ที่ 2.1 - 2.3)
ตารางที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา การฝึกอบรมระยะสัน้ ประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน ตำ�แหน่งงาน
และระดับบริการพยาบาลกับระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละด้าน (n = 4,089)
สมรรถนะ 1
สมรรถนะ 0
X2
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X2
% (P Value) %
% (P Value)
%
%
%
454.91
471.79
อายุ
0.9 (p < .05*)
82.0 17.7 0.3 (p < .05*) 69.9 29.2
21-30 ปี  
4.2
56.7 40.3 3.0
42.2 53.6
31-40 ปี
6.4
30.1 63.5
41.7 53.5 4.8
41-50 ปี
23.1 66.8 10.1
35.2 59.3 5.5
มากกว่า 50 ปี
148.31
145.51
ระดับการศึกษา
3.7 (p < .05*)
57.8 39.9 2.3 (p < .05*) 44.9 51.4
ปริญญาตรี
61.87 23.3 63.5 13.2
35.0 55.1 9.9
ปริญญาโทขึน้ ไป
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา การฝึกอบรมระยะสัน้ ประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน
ตำ�แหน่งงาน และระดับบริการพยาบาลกับระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละด้าน
(n = 4,089)
สมรรถนะ 1
สมรรถนะ 0
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X2
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X2
%
%
%
% (P Value) %
% (P Value)
การฝึกอบรมระยะสัน้ (4 เดือน)
61.87
69.44
ไม่ได้รบั การอบรม
59.2 38.2 2.7 (p < .05*) 46.6 49.3
  4.1 (p < .05*)
ได้รบั การอบรม
46.5 49.0 4.5
33.4 60.1
  6.5
ประสบการณ์ปฏิบตั งิ าน
359.02
391.68
1-10 ปี
74.5 24.5 1.0 (p < .05*) 62.6 35.5
  1.9 (p < .05*)
11-20 ปี
51.4 45.1 3.4
37.3 58.0
4.7
21-30 ปี
39.4 55.7 5.0
27.8 64.8
  7.4
มากกว่า 30 ปี
35.2 57.1 7.7
22.2 65.5
12.3
ตำ�แหน่งงาน
123.17
123.42
     ผูบ้ ริหาร
34.1 57.5 8.4 (p < .05*) 23.6 63.9
12.4 (p < .05*)
     ผูป้ ฏิบตั ิ
57.7 39.7 2.6
44.7 51.4
  3.9
ระดับการให้บริการของพยาบาล
32.10
ปฐมภูมิ
35.60
46.2 48.8 4.9 (p < .05*) 39.2 54.1
  6.7
ทุตยิ ภูมิ
56.5 41.3 2.2
43.0 54.1
  2.9 (p < .05*)
ตติยภูมิ
56.0 39.3 4.1
42.1 50.9
  7.0
*Statistical significance at level < .05
สมรรถนะ 0 = สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวม
สมรรถนะ 1 = ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพ
ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา การฝึกอบรมระยะสัน้ ประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน ตำ�แหน่งงาน
และระดับบริการพยาบาลกับระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละด้าน (ต่อ) (n = 4,089)
สมรรถนะ 3
สมรรถนะ 2
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X2
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X2
% (P Value)
% (P Value) %
%
%
%
480.68
477.81
อายุ
0.3 (p < .05*)
72.1 26.9 1.0 (p < .05*) 82.7 16.9
21-30 ปี  
2.6
42.3 52.3 5.4
55.7 41.7
31-40 ปี
4.3
30.4 62.8 6.8
41.1 54.6
41-50 ปี
6.6
25.5 65.2 9.3
35.9 57.5
มากกว่า 50 ปี
143.59
137.28
ระดับการศึกษา
2.3 (p < .05*)
45.7 50.3 4.0 (p < .05*) 57.5 40.3
ปริญญาตรี
9.2
35.0 55.8
25.2 60.4 14.3
ปริญญาโทขึน้ ไป
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา การฝึกอบรมระยะสัน้ ประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน
ตำ�แหน่งงาน และระดับบริการพยาบาลกับระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละด้าน (ต่อ)
(n = 4,089)
สมรรถนะ 3
สมรรถนะ 2
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X2
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X2
%
%
%
% (P Value) %
% (P Value)
การฝึกอบรมระยะสัน้ (4 เดือน)
84.59
78.76
ไม่ได้รบั การอบรม
47.8 48.1   4.1 (p < .05*) 59.5 38.1
  2.5 (p < .05*)
ได้รบั การอบรม
33.8 58.4   7.8
45.2 50.4
  4.5
ประสบการณ์ปฏิบตั งิ าน
375.47
404.08
1-10 ปี
63.5 34.8   1.7 (p < .05*) 75.5 23.8
  0.7 (p < .05*)
11-20 ปี
37.7 56.3   6.0
49.9 47.0
  3.1
21-30 ปี
29.0 63.5   7.5
39.1 55.9
  5.0
มากกว่า 30 ปี
25.3 62.8 11.9
35.6 55.2
  9.2
ตำ�แหน่งงาน
83.90
174.30
     ผูบ้ ริหาร
25.7 63.9 10.4 (p < .05*) 31.7 58.3
10.0 (p < .05*)
     ผูป้ ฏิบตั ิ
45.5 49.9   4.7
57.8 40.0
  2.2
ระดับการให้บริการของพยาบาล
43.86
35.41
ปฐมภูมิ
34.3 57.0   8.7 (p < .05*) 44.2 52.2
  3.6 (p < .05*)
ทุตยิ ภูมิ
45.7 50.7   3.6
56.0 41.5
  2.5
ตติยภูมิ
42.9 50.7   6.4
56.8 39.4
  3.8
*Statistical significance at level < .05
สมรรถนะ 2 = ด้านปฏิบตั กิ จิ กรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สมรรถนะ 3 = ด้านบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ
ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา การฝึกอบรมระยะสัน้ ประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน ตำ�แหน่งงาน
และระดับบริการพยาบาลกับระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละด้าน (ต่อ) (n = 4,089)
สมรรถนะ 5
สมรรถนะ 4
2
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X2
% (P Value)
% (P Value) %
%
%
%
362.46
211.52
อายุ
0.4 (p < .05*)
82.3 17.4 0.3 (p < .05*) 87.9 11.6
21-30 ปี  
2.1
70.1 27.8
60.3 36.7 3.0
31-40 ปี
3.6
47.5 47.4 5.0
62.0 34.4
41-50 ปี
2.9
40.3 53.7 6.0
59.9 37.2
มากกว่า 50 ปี
116.71
224.35
ระดับการศึกษา
1.3 (p < .05*)
61.2 36.3 2.6 (p < .05*) 73.7 25.0
ปริญญาตรี
9.0
46.7 44.4
41.1 49.3 9.6
ปริญญาโทขึน้ ไป
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา การฝึกอบรมระยะสัน้ ประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน
ตำ�แหน่งงาน และระดับบริการพยาบาลกับระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละด้าน (ต่อ)
(n = 4,089)
สมรรถนะ 5
สมรรถนะ 4
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X2
พืน้ ฐาน ชำ�นาญ เชีย่ วชาญ X2
%
%
%
% (P Value) %
% (P Value)
การฝึกอบรมระยะสัน้ (4 เดือน)
72.53
37.72
ไม่ได้รบั การอบรม
62.9 34.8 2.4 (p < .05*) 73.3 24.9
1.8 (p < .05*)
ได้รบั การอบรม
50.3 44.1 5.5
64.3 32.4
3.3
ประสบการณ์ปฏิบตั งิ าน
273.68
176.93
1-10 ปี
75.4 23.7 0.9 (p < .05*) 83.5 15.6
0.8 (p < .05*)
11-20 ปี
55.5 41.0 3.5
66.6 30.8
2.7
21-30 ปี
46.2 48.3 5.5
61.5 35.2
3.3
มากกว่า 30 ปี
39.8 52.1 8.0
57.9 38.3
3.8
ตำ�แหน่งงาน
108.62
50.98
     ผูบ้ ริหาร
39.5 51.9 8.6 (p < .05*) 56.9 38.7
4.4 (p < .05*)
     ผูป้ ฏิบตั ิ
61.3 36.0 2.7
72.1 25.9
2.0
ระดับการให้บริการของพยาบาล
48.31
10.55
ปฐมภูมิ
46.9 47.6 5.5 (p < .05*) 67.6 29.0
3.4 (p < .05*)
ทุตยิ ภูมิ
60.2 37.3 2.4
71.5 26.9
1.6
ตติยภูมิ
61.0 35.0 4.0
69.5 27.7
2.8
*Statistical significance at level < .05
สมรรถนะ 4 = ด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ
สมรรถนะ 5 = ด้านการวิจยั และการจัดการความรู้
จากตารางที่ 2.1-2.3 พบว่า ปัจจัยต่างๆ ทีศ่ กึ ษา ได้แก่
อายุ ระดับการศึกษา การเข้าอบรมหลักสูตรระยะสัน้ 4
เดือน ประสบการณ์การทำ�งาน ตำ�แหน่งหน้าที่ในการ
ทำ�งาน และระดับการให้บริการพยาบาล (ระดับปฐมภูมิ
ทุตยิ ภูมิ และตติยภูม)ิ มีความสัมพันธ์กบั ระดับสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลโดยรวมและระดับ
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพรายด้าน อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)

พยาบาลวิชาชีพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ ของ
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับตา่ํ
49.6 คะแนน (SD = 14.14) อาจเนือ่ งมาจากสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นคุณสมบัตแิ ละความสามารถ
ของพยาบาลในการปฏิบตั กิ จิ กรรมตามกระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
การดูแลครอบคลุมทัง้ การจัดให้บริการ จัดสิง่ แวดล้อม และ
ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนมีการดำ�เนินชีวิตที่ปลอดภัย
ปราศจากภาวะเสีย่ งด้านสุขภาพ5 และยังเป็นทักษะและ
การอภิปรายผล
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในการสร้างเสริม
ข้อค้นพบจากการศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้ พฤติกรรมทางสุขภาพของพยาบาลแต่ละคน ในการวิจยั
1. ระดั บ สมรรถนะการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของ ครัง้ นี้ พยาบาลผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รอ้ ยละ 85.67
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ปฏิบัติงานอยู่ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ (ตารางที่ 2)
ซึง่ เป็นสถานบริการทีใ่ ห้การบริการทางการแพทย์ครบทุก
สาขาวิชา เน้นการให้บริการรักษาพยาบาลทีม่ คี วามซับซ้อน
และหลากหลาย พยาบาลต้องทำ�งานแข่งกับเวลาและต้อง
ให้การดูแลผูร้ บั บริการทีม่ จี �ำ นวนมาก มุง่ ให้การดูแลแบบ
ปั จ เจกบุ ค คลมากกว่ า ที่จ ะครอบคลุ ม ถึ ง ระดั บ ชุ ม ชน
จากลักษณะงานและการบริการจึงมุ่งการรักษาพยาบาล
มากกว่าการป้องกันโรค การส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพ
ในขณะที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านในระดั บ ปฐมภู มิ มุ่ ง เน้ น ให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ตามความ
จำ�เป็น ทำ�หน้าทีด่ แู ลสุขภาพประชาชนทัง้ ในระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน มุง่ เน้นการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนให้สามารถร่วมดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้ค่าคะแนนสมรรถนะด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับตํา่
ในส่วนของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพรายด้านทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
9.78 (SD = 2.84) 2) ด้านปฏิบตั กิ จิ กรรมสร้างเสริมสุขภาพ
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 14.76 (SD = 4.37) 3) ด้านบริหาร
จัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
10.76 (SD = 3.41) 4) ด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายการ
สร้างเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 8.83 (SD = 2.95)
และ 5) ด้านการวิจยั และการจัดการความรู้ มีคะแนนเฉลีย่
น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 5.46 (SD = 1.88)  ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ยุวดี ฤาชา และคณะ5 ที่พบว่าสมรรถนะด้าน
การวิจัยและการจัดการความรู้ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
คิดว่า เป็นสมรรถนะทีจ่ �ำ เป็นระดับมากในกลุม่ ผูท้ จ่ี บระดับ
ปริญญาตรี และจำ�เป็นมากที่สุดในกลุ่มผู้ท่จี บการศึกษา
ระดับปริญญาโท และเมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 87.2) อาจส่งผลให้คะแนนสมรรถนะด้านการวิจยั
และการจัดการความรู้มีคะแนนต่ํา เนื่องจากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตส่วนใหญ่มงุ่ ให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วาม
เข้าใจในกระบวนการพยาบาลในการให้บริการแบบองค์
รวม ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในขณะที่

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะในการทำ�วิจัยและใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ทางการพยาบาลได้
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับสมรรถนะด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในเขตพื้นที่
ภาคกลาง
    ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยต่างๆ ทีศ่ กึ ษา ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา การเข้าอบรมหลักสูตรระยะสัน้ 4 เดือน
ประสบการณ์การทำ�งาน ตำ�แหน่งหน้าทีใ่ นการทำ�งาน และ
ระดับการให้บริการพยาบาล (ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และ
ตติยภูม)ิ มีความสัมพันธ์กบั ระดับสมรรถนะด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพของพยาบาลโดยรวมและระดับสมรรถนะด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพรายด้าน (p < .05)  โดยพบว่า ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริม
สุขภาพโดยรวมและสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ
รายด้านมากทีส่ ดุ คือ อายุ โดยผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่า 50 ปี
(ร้อยละ 59.3) มีสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดย
รวมอยู่ในระดับชำ�นาญการ ในขณะที่ผ้มู ีอายุ 21-30 ปี
(ร้อยละ 82) มีสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระดับ
พืน้ ฐาน ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับสมรรถนะด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ รองลงมา คือ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ
งาน พบว่าผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การปฏิบตั งิ านมากกว่า 30 ปี
ขึน้ ไป (ร้อยละ 57.1) และผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การปฏิบตั งิ าน
ในระยะเวลา 21-30 ปี (ร้อยละ 55.7) และจะมีสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมซึง่ อยูใ่ นระดับชำ�นาญ
การ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพนิ สุขเจริญ และ
ขวัญดาว กลํา่ รัตน์6 ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล พบว่า
พยาบาลที่มีอายุมากกว่ามีการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพสูงกว่าพยาบาลทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า เนือ่ งจาก
พยาบาลที่มีอายุมากกว่าจะมีประสบการณ์การทำ�งาน
มีการนำ�ความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ได้รบั ประสบการณ์ในการทำ�งาน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับเพื่อนที่ปฏิบัติงาน และเมื่อพยาบาลมีอายุมากขึ้น
ย่อมหมายถึงการมีประสบการณ์การทำ�งานที่มากขึ้น
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โดยพบว่า ประสบการณ์ในการทำ�งานทีม่ ากจะก่อให้เกิด
การพัฒนาสมรรถนะในงานทีท่ �ำ นัน้ นอกจากจะอาศัยระยะ
เวลาในการบ่มเพาะประสบการณ์แล้วนัน้ ยังจะต้องเป็น
ประสบการณ์โดยตรง พยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์นอ้ ยหรือ
มีประสบการณ์ในสถานการณ์จ�ำ ลองจะไม่มสี มรรถนะใน
การปฏิบตั งิ านจริงทีม่ คี วามซับซ้อนได้15  และประสบการณ์
ทำ�งานเป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญของการดำ�รงตนในบทบาทของ
ผูน้ �ำ การพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (CNO) จาก
การศึ ก ษาของ Clement-O’Brien, Polit and
Fitzpatrick16 สนับสนุนแนวคิดที่ว่า CNO ควรเป็นผู้ท่ี
สำ�เร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาโท เพือ่ เตรียม
ความพร้ อ มในการเป็ น ผู้นำ � การเปลี่ย นแปลง และมี
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมในทีมบริหารขององค์กรซึง่ จะ
ทำ�ให้เกิดประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ
ในส่วนของระดับการศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กบั
ระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล
โดยรวมและระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
รายด้านเป็นอันดับทีส่ าม คือ พบว่าพยาบาลวิชาชีพทีจ่ บ
การศึกษาระดับปริญญาโทจะมีสมรรถนะด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพทัง้ โดยรวมและรายด้าน ในระดับชำ�นาญการ
(ร้อยละ 55.1) สูงกว่าผูท้ จ่ี บการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 39.1) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษา
พยาบาลในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนางานบนฐาน
ของการใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งใน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษายังได้มกี ารจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและนโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศ ที่มีการสอดแทรกเนื้อหาแนวคิดด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระดับการบริการ ระดับ
การศึกษา และการเรียนรูข้ องพยาบาลวิชาชีพโดยการเข้า
รับฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้
พยาบาลสามารถปฏิบตั บิ ทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ Kemppainen,
Tossavainen and Turunen17 ทีพ่ บว่าการศึกษาของ
พยาบาลเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ง ที่ช่ว ยเสริ ม หนุ น ให้ พ ยาบาล
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สามารถปฏิบัติการพยาบาลตามแนวคิดการสร้างเสริม
สุขภาพได้
นอกจากปัจจัยด้านอายุ ประสบการณ์การทำ�งาน และ
ระดับการศึกษา ของพยาบาลจะเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล
โดยรวมและระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
รายด้านแล้วนัน้ ยังพบปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ในอันดับ
รองลงมา คือ ตำ�แหน่งงาน ซึ่งพบว่าพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่งผูบ้ ริหาร จะมีสมรรถนะด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพของพยาบาลโดยรวม และระดับสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพรายด้าน ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ชำ�นาญการ (ร้อยละ 57.5) สูงกว่าพยาบาลวิชาชีพทีเ่ ป็น
ผูป้ ฏิบตั ิ (ร้อยละ 39.7) ซึง่ สอดคล้องกับผลจากการทบทวน
วรรณกรรมบทบาทของผู้บริหารการพยาบาล (CNO)7
ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ คุ ณ ลั ก ษณะที่สำ� คั ญ ของ
ผู้ บ ริ ห ารทางการพยาบาลที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
พัฒนางาน คือ สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำ�งาน
ที่ส่งเสริมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ผลักดันให้องค์กรเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ เป็นผูน้ �ำ ในการใช้ขอ้ มูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ และสามารถนำ�เสนอ
วิเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลทีม่ อี ยูม่ าใช้ในการประเมิน
คุณภาพบริการ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล และนำ�แนวคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพมา
ประยุกต์ใช้ในปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้
เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับระดับ
สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพในรายด้าน พบว่า อายุเป็น
ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ระดับสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ
ในแต่ละรายด้านมากทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ ประสบการณ์
การปฏิบตั งิ าน และระดับการศึกษา ยกเว้นสมรรถนะด้าน
การวิจยั และและการจัดการความรู้ ซึง่ พบว่า ระดับการ
ศึกษา อายุ และประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน เป็นปัจจัยที่
สัมพันธ์กับสมรรถนะด้านนี้มากที่สุด และรองลงมาตาม
ลำ�ดับ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการทีพ่ ยาบาลวิชาชีพจะมีสมรรถนะ
ด้านการวิจยั และการจัดความรูไ้ ด้นน้ั จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
ต้องได้รับการหนุนเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ
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ทักษะในการพัฒนางานวิจยั ซึง่ พยาบาลวิชาชีพจะได้รบั จัดการสุขภาพ ผู้ประสานงานในทีมสุขภาพ และผู้ริเริ่ม
การพัฒนาทักษะด้านนี้จากการเข้าศึกษาต่อในระดับ ในการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน
3. ด้านการวิจยั
บัณฑิตศึกษา หรือได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ควรมีการศึกษาปัจจัยคัดสรรอื่นๆ ที่น่าจะมีความ
พัฒนางานวิจยั
สั ม พั น ธ์ กับ สมรรถนะด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของ
พยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ นโยบายหรือวัฒนธรรมองค์กร การ
ข้อเสนอแนะ
ทำ�งานเป็นทีม การพัฒนาเครือข่าย ความสามารถในการ
1. ด้านนโยบาย
องค์กรวิชาชีพพยาบาล ควรมีการกำ�หนดนโยบายใน สือ่ สาร เป็นต้น เนือ่ งจากปัจจัยเหล่านีจ้ ะส่งผลให้พยาบาล
การขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพมาสู่ วิชาชีพมีการพัฒนาตนเอง สามารถประสานความร่วมมือ
ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลในทุกระดับการบริการให้เป็นรูปธรรม ในทีมสหสาขาวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานในการสร้าง
ทีช่ ดั เจนขึน้ อาทิ การกำ�หนดเกณฑ์มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิ เสริมสุขภาพได้ทกุ ระดับบริการ และควรมีการศึกษาระดับ
ในการสร้างเสริมสุขภาพทีค่ รอบคลุมทุกระดับบริการ และ สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มทั้งที่เป็นระดับ
กลุม่ ผูร้ บั บริการทัง้ ผูม้ สี ขุ ภาพดี กลุม่ เสีย่ ง และกลุม่ ผูป้ ว่ ย บริหาร ระดับปฏิบตั กิ าร รวมถึงอาจารย์พยาบาลในสถาบัน
ในระดับองค์กรหรือสถานบริการ ผู้บริการควรให้ความ การศึกษาพยาบาล
สำ�คัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ กำ�หนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย
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